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Referat fra FAU-møte 18.09.2018 
 
Dette var det første FAU-møtet i Holmen skoles historie.  Viktigste sak var å konstituere seg og finne ut 

hvem som skal sitte i FAU-styret og i de ulike underutvalgene. Sammensetningen er som følger:  

 

Styret:  

Mari Juell (2B) - leder 

Vibeke Siljan Krohn (1A) – nestleder  

Jostein Haug Solberg (1C) – styremedlem  

Peder Ornum (1A) – styremedlem  

 
AKS-utvalg:  

Anniken Larem (2A) 

Tonje Løw Hansen (2C)  

Anette Jæger Arnesen (Nora 1C) 
 

Skolefagutvalg:  

Jostein Haug Solberg (1C)  

Peder Ornum (1A) 

Anna Winge-Main (2A) 

 

Skolemiljøutvalget:   

Camilla Rydberg (2C) 

Kristian Gauperaa (1A) 

Nils Jakob Hasle (1B) 

 

Kulturutvalg:  

Vibeke Siljan Krohn (1A) 

Hege Frøen (1B) 

Jørgen Fjelstad (2B) 

 

Foreldrerepresentanter til Driftsstyret:  

Mari Juell (2B) - leder 

Vibeke Siljan Krohn (1A) – nestleder  

 

 
Som vedlegg til referatet er presentasjonen rektor holdt som viser tanken bak FAU arbeidet og 

organiseringen. Den sendes alle representantene og legges ut på skolens hjemmeside. FAU er et 

selvstendig organ og kan sette sin egen agenda. Rektor, AKS-leder og assisterende rektor kan inviteres 

inn for å orientere om saker og svare på spørsmål fra FAU. Hvis ønskelig kan rektor delta på deler av 

FAU-møtene som en fast post på programmet.  

 

Det skal opprettes en egen fane på skolens hjemmeside som heter FAU. Her legges referater og annen 

nyttig informasjon ut. Et innspill som kom opp er at man kan opprette en side med "Ofte stilte 

spørsmål" slik at foresatte kan søke informasjon her før de henvender seg til klassens FAU-representant 
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eller skolen. Det er ønskelig at henvendelser til FAU går gjennom den enkelte klasses FAU-

representanter og ikke direkte til FAU-styret.  

 

FAU-representantene vil bruke litt tid på foreldremøtet 16. oktober til å fortelle litt om hva som ligger i 

rollen deres. Tor og Bente lager en kort presentasjon som kan vises på møtet. Denne sendes til FAU i 

forkant av foreldremøtet.    

 

FAU-leder kaller inn til neste FAU-møte og/eller styremøte.  

 

 

 

 

 

Referent: Bente Talåsen Boye  


